Generalforsamling Grejs Kulturcenter 21.04.2022.
Referat

Valg af dirigent: Torben Lynge Overgaard.
Valg af referent: Christina Lyster
Valg af stemmetællere: Judith Petersen og Inga Lynggaard
Dirigenten konstaterer forsamlingen indkaldt i henhold til vedtægterne.
Årsberetning:
Der er atter gang i butikken igen. Tak for arbejdet hele driftsorganisationen.
Corona satte kun en mild opbremsning for året 2021, der har været en nedgang på udlejningen,
men ellers har der været rimelig drift på de resterende del af forretningen.
Mageskifte er gennemført.
Projekt Bjerget er afsluttet. Udearealerne er gjort aktive til forskellige aktiviteter. Der er rejst 1,3
mio til formålet. Udeståender ved VK har forsinket processen for at påbegynde etableringen af
disse områder. Disse udfordringer er nu afklaret og er løst til vores fordele. Herunder der skal
etableres et læhegn i skel af en fastlåst dimension. Dette gives der dispensation til. Læhegnet skal
være etableret inden 1. maj
Samarbejde med Grejs Friskole, Kirken og GDIK, Grejs Borgerforening:
Delt vicecært med skolen, der fungerer fortrinligt.
GDIK lejer fitnesslokalet, stigende medlemstal.
Borgerforneningen: god samarbejde i forbindelse med aktiviteter for hele byen.
Der er tid til at lave timefordelingen for næste år, altid en stor kabale og der er pres på timerne.
Nyt sted for valghandlinger. Forløb fint.
Tørfisk arrangement løb fint af stablen.
Indkig i 2022:
Leje af fitnesslokalerne skal revurderes således der kan laves en fornuftig forretning på det.
Byggeskadeforsikringen: der har været en række skader der er udbedret på forsikringen og denne
er nu ved at være maxet ud. Der opleves stadig regn i hallen når vinden er i “forkert” retning. Der
er regn ind i Lokalhistorisk.
Fedtadskiller til køkkenet,overslag 60-80.000.

Indkomne forslag:
Ingen.
Kommende års kontingent:
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet på 500,- pr. forening.
Vedtaget!
Godkendelse af regnskab 2021:
Jan forelægger regnskabet.

Der forventes en stigning på energipriserne.
Årsberetningen godkendt.

Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen:
Finn Moesborg og Bo Danielsen genopstiller. Genvalgt.
Valg af 2 suppleanter:
Stinne Møller genopstiller og genvælges.
Charlotte Thulstrup blev valgt ind i stedet for Rasmus Hovgaard.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Pia Brejner og Poul German genopstiller. Genvalgt.

Konstituering:
Formand: Bo Danielsen
Næstformand: Finn Moesborg
Kasser: Tina Skree
Bestyrelsen består herefter af Bo Danielsen, formand, Finn Moesborg, næstformand, Tina Skree,
kasser, Christina Lyster, medlem, Henrik Louring, medlem, Niels Hellmund Jensen, medlem,
Elisabeth Poulsen, medlem
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